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UTVÄRDERING I OCH AV GYMNASIESKOLAN - EN PRINCIP
SKISS

Förord

I denna PM kommer vissa principiella överväganden i fråga om utvärdering av 
utbildning med särskild inriktning mot gymnasieskolan att beröras. Avsikten är att 
bidra med ett underlag för fortsatt diskussion av hur en fruktbar utvärdering av 
gymnasieskolan skall läggas upp. Föreliggande principskiss är också tänkt att 
utgöra en utgångspunkt för vissa fördjupade analyser, utredningar och 
utvecklingsarbeten, som kan behöva företas i ett stegvis uppbyggande av 
gymnasieskoleutvärdering.

Denna PM skrivs inom ramen för ett projekt som stöds av Skolöverstyrelsen och 
som skall pågå under en treårsperiod (1989-07-01-1992-06-30). Nämnas bör att 
under läsåret 1989/90 har en strategi för lokal utvärdering utarbetats. Denna strategi 
finns presenterad i en arbetsrapport utgiven vid pedagogiska institutionen i Umeå 
(1990, nr 81): "En strategi för utvärdering och lokal utveckling av utbildnings
kvalitet". I rapporten redovisas dels vissa antaganden och utgångspunkter som 
gäller för utvärderingen (s 1-15). Dels konkretiseras strategin, som inrymmer tre 
faser: självvärderingen, kollegiebedömningen och uppföljningen. Frågeförslag som 
rör viktiga kvalitetsaspekter ges, vilka är direkt avpassade för gymnasieskolan (s 
27-42). Rapporten är m a o avsedd att fungera som en manual på lokal nivå. 
Under läsåret 1990/91 tillämpas denna lokala utvärderingsstrategi vid ett antal 
gymnasieskolor i Västerbottens län och vid en gymnasieskola i Upplands län. De 
norrlandsförlagda tillämpningsförsöken genomförs med hjälp av Länskolnämnden i 
Västerbotten, där fil dr Clas-Uno Frykholm fått uppgiften att administrera försöken 
och att bistå försöksskolorna med pedagogisk experthjälp. Erfarenheterna kommer 
att noggrant följas upp och dokumenteras av fil dr Ragnhild Nitzler vid 
pedagogiska institutionen, Umeå universitet, i syfte att vidareutveckla denna form 
av lokal utvärdering.

I projektet görs också en granskning av hittillsvarande erfarenheter av utvärderingar 
som genomförts och genomförs av utbildning i gymnasieskolan. Redan i nuläget 
finns vissa lärdomar och tentativa slutsatser att dra från de olika insatser som gjorts 
och de ansatser som tillämpats för gymnasieskolans del.

Samtidigt med det här aktuella projektet har ett omfattande arbete bedrivits inom 
Utbildningsdepartementet, i vilket läroplans- och utvärderingsfrågor tilldelats stor
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vikt. Professor Ulf P Lundgren har lett den del av det s k ’Skolprojektet’ som har 
behandlat nämnda frågeområden. Jag har ingått i en referensgrupp knuten till 
professor Lundgrens uppdrag och har därigenom haft förmånen att kontinuerligt 
kunna följa och dra nytta av det arbete som har bedrivits på departementsnivå. I de 
resonemang som följer använder jag vissa begrepp och anknyter till gjorda analyser 

och ställningstaganden i den mån jag finner dem vara fruktbara för en utvärdering 

som fokuserar gymnasieskolan.

Debattboken "Skolan och utvärderingen. Fem professorer tar ordet", som 

publicerades vid årsskiftet 1989/90, innehåller också den tankar och idéer som 

kunnat nyttiggöras för en principskiss för gymnasieskoleutvärdering. De analyser 

av det s k 'Nationella utvärderingsprogrammet' som återfinns i nämnda bok kan 
sägas utgöra en upprinnelse till det här aktuella SÖ-uppdraget. Debattutgåvan kan 

såtillvida ses som ett första led i projektuppdraget, ett avstamp där det liksom i 

'Skolprojektet' dock främst är grundskolan som ställs i förgrunden, men där 

diskuterade frågor och lösningar på skilda utvärderingsproblem har giltighet också 

för gymnasieskolan.

Ett första utkast till denna PM skrevs under juli och augusti månad. De stora 

förändringar av den statliga skoladministrationens organisation och innehållsliga 

uppgifter som föreslagits sedan dess har inneburit, att nämnda utkast till stora delar 

har fått omarbetas. I skrivande stund är det ännu oklart vilka ytterligare 

omstöpningar inom utbildningens område som kommer att ske. Skulle så bli fallet 

måste sannolikt ånyo vissa omskrivningar göras av föreliggande utkast.

Avslutningsvis vill jag understryka att innehållet i denna PM har en normativ 

prägel. Att skriften härigenom lätt blir idealistisk ligger i sakens natur. Det innebär i 

sin tur att möjligheterna kanske ibland överskattas och att svårigheterna 

underskattas, då förslag till handlingslinjer diskuteras. Jag vill m a o uppmana 

läsaren att själv problematisera det alltför förenklade.

Umeå, under senare delen av oktober, 1990

Sigbrit Franke-Wi k berg
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Inledning: På väg mot nva styrformer

Den förändring som kännetecknat de senaste åren av svensk utbildningsplanering 
och skolutveckling kan beskrivas som försök att finna nya former för styrning och 

att förskjuta inflytande och ansvar nedåt i beslutshierarkierna. Den centrala 

regelstyrning, som sedan länge tillämpats, har alltmer ifrågasatts i takt med att 

allmänhetens tilltro till skola och utbildning har avtagit. Att tilltron brustit och 

kritiken vuxit hänger samman med att sambanden mellan utbildning, arbetsmarknad 

och ekonomisk tillväxt har försvagats på både samhälls- och individnivå. 

Kvalitetsdiskussionen kring utbildningens resultat och innehåll har fått näring av 

gjorda internationella utblickar och i en tilltagande internationell konkurrens. I det 

att välfärdsmodellen börjat ifrågasättas har den offentliga sektorn anklagats för att 

brista i effektivitet och staten för att utöva otillbörlig makt över individer. För 
skolans del har kritiken samtidigt både lett till en viss marknadsanpassning och till 

uttalade strävanden att begränsa den statliga inblandningen och att vidga den lokala 

friheten. Att decentralisera beslut och ansvar till lokala skolpolitiker och till skolans 

personal har framstått som en möjlig lösning på problemen. Kunskaper och 

initiativ, som finns företrädda hos individer nära eller i verksamheten, förutsätts 

därigenom också bättre bli tillvaratagna och omsatta på ett sätt som främjar 

utbildningskvaliteten.1

Den omdaningsprocess som pågår vad gäller hur skolan skall styras och utvecklas 

inrymmer många såväl löftesrika uppslag som blindskär och irrgångar. Att realisera 

ett annat och kvalitativt nytt system för planering och utveckling av skolan sker inte 

över en natt och inte utan stor möda och vånda. För det första måste förstås 

möjligheter tillskapas för att ge ett ordentligt och reellt ffihetsutrymme på lokal nivå. 

Den detaljreglerade gymnasieskolan måste m a o avregleras. För det andra 
förutsätter en förespråkad målstymingsmodell att principer och mål för utbildning 

och undervisning klargörs och renodlas så att distinkta signaler finns att tillgå om 

vad som måste fullföljas och prioriteras respektive vad som bör eftersträvas. Ett 

omfattande läroplansarbete med många om- och nyskrivningar måste m a o 
genomföras. För det tredje måste frågor om ansvar och beslutsbefogenheter utredas 

och tydliggöras för att undanröja den tvekan och förvirring som i dag råder mellan å 

ena sidan politiker och professionella och å andra sidan mellan beslutsfattare på

1 Påpekas kan att inan under senare tid har förändrat språkbruket vad gäller 
dessa frågor. I propositionen om "Ansvaret för skolan" (prop 1990/91:18) talar 
skolministern inte längre om att decentralisera, utan om att "demokratisera" 
skolsystemet. Inflytande och ansvar skall inte längre flyttas nedåt i besluts
hierarkierna, utan "framåt i organisationen". Jag kommer dock fortsättningsvis 
att använda den mer vedertagna terminologin.
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olika nivåer i skolhierarkin. M a o krävs ett arbete som resulterar i att roller 
omfördelas mellan de inblandade och att vissa uppgifter bortfaller medan andra 

tillkommer för de olika parterna. Samtidigt behöver ansvarsfrågan penetreras i 
termer av innebörd och konsekvenser. Exempelvis måste ansvar diskuteras i termer 
av "att stå till svars", en diskussion som omedelbart leder in på frågan om former 

för eventuell "belöning och bestraffning" för de ansvariga. För det fjärde slutligen, 

förutsätts att skolverksamheten följs upp och utvärderas och att den information 

som införskaffas är sådan att den ger ett underlag som möjliggör 

kvalitetsutveckling. Ett bra underlag för att bedöma om och i så fall vilka åtgärder 

som behöver vidtas kräver i sin tur att det motsvarar de skilda behov av information 

som de ansvariga har. Uppgiften är m a o att bygga upp ett system för uppföljning 

och utvärdering som ger såväl politiker och professionella på respektive 

ansvarsnivåer som olika "skolintressenter" en god grund för att utöva en interaktiv 

styrning av en avreglerad gymnasieskola i enlighet med uttalade principer och mål.

Arbetet med att finna nya former för styrning och planering av en mer 

decentraliserad skola har först på senare år tagit fart. Det s k FS-projektet kan sägas 
vara ett försök att systematiskt tillämpa en decentraliserad reformstrategi genom att 

söka tillvarata idéer på gräsrotsnivå för en förbättrad gymnasieskola. Frågor kring 

regelverket och kring ansvarsfrågor har börjat utredas, vissa riktlinjer för 

läroplansarbete och för utvärdering har skisserats och ett antal försök att utvärdera 

verksamheten i gymnasieskolan har genomförts. Ett hinder i den förändrings

process som har inletts ligger förstås i de invanda och djupt rotade tanke- och 

handlingsmönster som hittillsvarande centralstyrning inneburit. Det är svårt för 

centrala beslutsfattare och aktörer att överlåta inflytande och ansvar. Lika svårt är 

det för lokala beslutsfattare och aktörer att överta inflytande och ansvar.

Omdaningsarbetet kräver ett nytt och annat sätt att tänka både öm utbildning och om 
utvärdering. Även med de mest vällovliga ambitioner att förändra formerna för 

styrning är risken ändå stor att förslag och försök till förändringar i grunden 

fortsätter att präglas av ett centralistiskt planeringstänkande. Låt mig ge två icke 

oberoende exempel, där det ena exemplet rör vilken innebörd utvärdering tilldelas 

och det andra gäller hur målen beskrivs.

I försöken att övergå till målstyrning kan utvärdering, för det första, komma att 

ensidigt definieras som kontroll av resultat. Målen bestäms indirekt via de 

instrument som används för resultatkontrollen. Instrumenten här sin klara 

begränsning i det att det är de mätbara resultaten som fokuseras. Något reellt



5

underlag för att veta vad som bör och kan åtgärdas i undervisningen i syfte att 
förhöja kvaliteten ger inte sådana mätningar. Utvärderingens innehåll och 
uppläggning betingas m a o av att ett centralt kontrollmotiv tillåts dröja sig kvar och 
dominera över det lokala behovet av information för utveckling och förändring. En 

sådan utvärdering bidrar till att ge en ny form av stark central styrning, en 

resultatstyrning av en skola fjärran ifrån den åsyftade decentraliserade skola som 
man talar om.

I en strategi där målstyrning starkt betonas är det, för det andra, nära till hands att 
söka beskriva och klargöra de övergripande målen via en process av successiv 

precisering och nedbrytning av mål. Ett sådant tillvägagångssätt ligger i linje med 

ovan beskrivna utvärdering där resultatkontroll står i förgrunden. Metoden som 

sådan är bekant sedan utbildningsteknologins era. 1960-talets erfarenheter av att 

tillskapa måldokument genom att starta i det abstrakta och allmänna och stegvis gå 

mot det konkreta och specifika är knappast sådana att de i nuläget manar till 

upprepning. Strategin för målbeskrivning med sin start och bas i utsagor på central 

nivå kan lätt resultera i en okänsligt och mekaniskt formulerad uppsättning av mål 

som medför en lika stark toppstyrning av skolan som tidigare. Den inbjuder inte till 

att ge skolverksamheten och dess lokala förutsättningar det utrymme som krävs. En 

ren uppifrånstrategi för att klargöra mål och en därtill anpassad utvärdering, som 

går ut på att mäta resultatens måluppfyllelse, utgör förvisso en dålig grogrund för 

en decentraliserad skola.

I och för sig lovvärda försök att beskriva hur en målstyrning skall kunna 

förverkligas kan alltså komma att omtolkas på vägen och bli till något helt annat än 

vad som var tänkt. För att inte gå snett måste alltså idéerna om målstyrning 

samtidigt förenas med ett nytt sätt att betrakta och hantera grundläggande frågor om 
såväl utbildning som utvärdering.2

Likvärdighet och decentralisering - två huvudprinciper

Likvärdighet är det begrepp som sedan 1940-talet har utgjort ledstjärnan för svensk 

utbildningsplanering. Skolor har inrättats, reformer har genomförts och regler har 

instiftats för att i görligaste mån åstadkomma en likvärdig utbildning ute i landet.

2 Uppgiften att bryta upp invanda tankefåror är inte lätt. De texter som producerats 
utifrån Skolprojektet torde exempelvis också de löpa en stor risk att bli 
misstolkade. Ute på fältet kan målstyrning komma att tilldelas den snäva 
innebörd som inte alls varit den avsedda.
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Det politiska målet har varit att tillförsäkra alla ungdomar likhet i fråga om tillgång 
till god utbildning oberoende av deras ekonomiska och sociala villkor, av 
könstillhörighet och geografisk hemvist. Jämlikhet och jämställdhet inför, under 

och via studier i gymnasieskolan är mottot. Också fortsättningsvis kan principen 

om en för alla och överallt likvärdig utbildningsstandard förväntas utgöra den 

politiska huvudprincipen för gymnasieskolan. Att utifrån denna princip och med 

därtill uttalade pedagogiska fostransmål slå vakt om och hålla utbildningens och 

undervisningens standard på så hög nivå som möjligt är den givna uppgiften för 

skolväsendet som helhet.

Skolöverstyrelsen har härvid alltsedan 1960-talets början haft ett uttalat ansvar för 

att kontinuerligt utvärdera och rapportera till regering och riksdag om det faktiska 

läget i grund- och i gymnasieskolan. Under årens lopp har ämbetsverket ofta 

kritiserats för att inte via utvärdering ha införskaffat den samlade information som 
behövts för att ge en helhetsbild av skolverksamheten.3 Till verkets försvar kan 

sägas att om insatserna fram till senare tid främst har koncentrerats på att kontrollera 

att formulerade regler har efterlevts så har detta inte avvikit från den 

regelstyrningens anda som överlag har präglat svensk skolplanering. På senare tid 

har den centrala skoladministrationen försökt att leva upp till utvärderingsansvaret 

dels genom länskolnämndernas aktiva tillsyn, där bl a vissa aspekter och områden 

löpande har utsetts för särskild granskning. Dels har ett stort upplagt projekt för 

nationell utvärdering sjösatts, som för grundskolans del haft tonvikten lagd på att 

mäta elevernas kunskaper och färdigheter. Detta omfattande och omdiskuterade 

utvärderingsprojekt har således inte i nämnvärd utsträckning omfattat 

gymnasieskolan. Den stora satsningen för gymnasieskolans del har i stället inriktats 

på vissa utvalda gymnasieskolor inom ramen för det förut nämnda FS-projektet 

med därtill hörande "fallstudieutvärderingar", samt på den lokala utvärdering som 

initierats och rapporterats av länsskolnämndema.4

Om likvärdighet har varit och kommer att vara en uttalad och bärande princip så kan 

nu också decentralisering sägas ha tilldelats status som en andra huvudprincip för

3 Bl a har U. Dahllöf vid upprepade tillfällen fort fram kritik av det slaget. (Se t ex 
hans bidrag i "Skolan och utvärderingen - Fem professorer tar ordet" (red S. 
Franke-Wikberg), Stockholm: HLS, 1989. Riksrevisionsverket har anfört kritik 
av samma art: Den statliga skoladministrationen" (Dnr 1988:285). Se även 
Andrén, C-G, Wallin, E. & Ysander, B-C: "Utbildning för 2000-talet". Bilaga 22 
till Långtidsutredningen, Finansdepartementet, Stockholm 1990.
4 Det s k NU-projektet ((Nationell Utvärdering) innefattar förutom kunskaps- och 
färdighetsbedömningarna i grundskolan också samtliga "gransknings- 
områden", (dvs även gymnasieskolan) och länsskolnämndernas "fria 
rapporter" (vilka även gäller gymnasieskolan).
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skolplanering. Det nya och det utmanande för svensk skola är knutet till just den 
förespråkade förskjutningen i inflytande och ansvar över skolan från central till 
lokal nivå och till den utökade lokala frihet som följer härav. De lokala 
skolpolitikerna skall relativt självständigt få disponera och fördela resurser med 
hänsyn tagen till de speciella omständigheter som råder i kommunen. Med 
likvärdighetsprincipen som ett rättesnöre och med övergripande pedagogiska mål 
som ledstjärnor för sitt arbete vidgas skolpolitikernas uppgift på lokal nivå i fråga 
om att tillskapa de bästa tänkbara förutsättningar för en så god skolutbildning som 
möjligt. I den kommunala skolplanen skall intentioner och prioriteringar formuleras 
och motiveras. För att kunna upprätta en skolplan behövs uppgifter och analyser 
om vad som utmärker elevunderlaget och de befintliga resurserna (t ex personal, 
lokaler, läromedel) i kommunens olika skolor. En kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering förutsätts ge underlag för att bedöma om gjorda prioriteringar varit 
rimliga och om tillskapade villkor är tillfyllest eller ej.

I den enskilda skolan skall skolledning och personal få och ta ett ökat inflytande 
och ansvar över själva undervisningsverksamheten. Utrymmet för att omsätta sitt 
professionella kunnande utökas härmed väsentligt för skolpersonalen. Verksam
heten är tänkt att planeras och genomföras i direkt anslutning till de förutsättningar 
och den viljeinriktning som gäller för den specifika skolan. I ansvaret för 
verksamheten ligger också ansvaret att utvärdera den i syfte att informera sig om 
bristfälligheter och förtjänster för att kunna planera för en framtida, förbättrad 
verksamhet i sin skola. I grundskolor liksom i vissa gymnasieskolor görs försök att 
i en lokal arbetsplan formulera vad arbetet skall inriktas på och hur det skall 
bedrivas för att leda till kvalitetshöjning. Den lokala arbetsplanen utgör således en 
konkretisering av hur man i den enskilda skolan avser att söka omsätta och realisera 
de övergripande principer och mål som allmänt har fastlagts för utbildningen. En 
utvärdering i och av den specifika skolan, som ger besked både om hur 
verksamheten faktiskt gestaltar sig och om vilka korrigeringar som kan och bör 
vidtas, behöver regelbundet genomföras.

Parallellt härmed finns självfallet ett fortsatt behov av en löpande utvärdering av 
undervisningen i sig, en utvärdering som skall ge lärare och elever underlag för att 
korrigera och förbättra kvaliteten på undervisningen inom klassens ram.
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Utbildningsprinciper och utvärderingssvften

För att om möjligt tydliggöra och delvis sammanfatta det resonemang som hittills 
har förts kan ett antal enkla och schematiska skisser vara på sin plats.

Huvudprinciper för stvming och planering: Huvudsvften:

I LIKVÄRDIG UTBILDNING n KONTROLL
UTVÄRDERING **

II DECENTRALISERAD SKOLA ** ** UTVECKLING

Figur 1. Två gällande huvudprinciper för svensk utbildning och två grundläggande 
syften med utvärdering.

Med propåerna om ändrad styrning befinner sig utvärderingen i ett spänningsfält 
vars ytterpoler således är dels principen om en likvärdig och god 
gymnasieutbildning och dels den om lokalt inflytande, ansvar och lokal frihet. 
Genom utvärdering skall å ena sidan frågor besvaras om den lokala nivån beaktar 
likvärdighetsprincipen, men också om decentraliseringsprincipen gäller. Å andra 
sidan skall utvärdering ge sådant informationsunderlag som politiker och 
professionella behöver för att kunna verka för de båda principerna. I första fallet 
kan utvärderingens primära syfte sägas vara ett kontrollerande, medan det 
grundläggande syftet i det andra fallet är ett utvecklande, dvs att ge ett sådant 
bedömningsunderlag att de ansvariga på basis av detta kan vidareutveckla och 
förbättra kvaliteten i skola och undervisning.

I skollag och läroplan anges gränserna för det frirum som tillskapas, men det går 
inte att fastställa detta frirum som något absolut utan dess gränser behöver 
kontinuerligt debatteras.5 Utvärdering kan ge underlag för en sådan 'gränsdebatt' 
genom att belysa om frirummet utnyttjas på avsett vis. Utvärdering kan också bidra 
med ett underlag som ger ledning för att bedöma hur frirummet än bättre skall 
kunna utnyttjas sett gentemot övergripande principer och mål för gymnasie
utbildningen.

5 Se bl a den diskussion som E. Wallin för i sin artikel i boken "Skolan och 
utvärderingen", op cit.
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Utvärderingen skall m a o ge ett underlag för att å ena sidan bedöma om 
gymnasieutbildningen verkligen är likvärdig och håller god kvalitet över landet och 
å andra sidan bedöma vilka åtgärder som kan och behöver vidtas för att nå en 
kvalitativt förbättrad verksamhet.

Uttrvck för tänkt ansvarsfördelning

I enlighet med den tänkta målstyrningen kan det stipulerade ansvaret för politiska 
och professionella "aktörer" vad gäller målformulering uttryckas på följande sätt:

Principer Pedagogiska Undervis-
Utbildningsmål fostransmål ningsmål

Politiskt
ansvar

Professio
nellt ansvar

Figur 2. Förhållandet mellan politiskt och professionellt ansvar i fråga om att 
bestämma olika slags mål.6

Skissen ovan illustrerar att i en decentraliserad, avreglerad gymnasieskola så måste 
politiker ta ett fortsatt och ett ökat ansvar för att formulera den lagtext som skall 
gälla och att klarare än tidigare uttrycka grundläggande mål, riktlinjer och gällande 
ramar för gymnasieskolans innehåll och organisation. Med detta ansvar följer 
behovet av att få en rikstäckande lägesbild för att kunna avgöra om principer och 
grundläggande mål på ett nöjaktigt sätt präglar gymnasieutbildningen. I det 
sammanhanget kommer den centrala myndigheten att ha en given huvudfunktion,

6 Figuren är hämtad från en av U.P. Lundgren författad PM: "Läroplaner och 
utvärdering som styrinstrument, 1989-11-01, Stockholm, HLS. Målbegreppet har 
dock ändrats i figuren ovan och ansluter därmed närmare till den terminologi 
som senare har använts i bl a Lundgren, U.P. & Johansson, B: "Målstyrning: 
läroplaner och utvärdering. Förutsättningar och modell för mål- och 
resultatstyrning". PM 1990-04-30, Skolprojektet, Delprojekt 3.
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att se till att ansvariga politiker får en sedan länge efterfrågad integrerad helhetsbild 
av hur läget är i den svenska skolan.

Figur 2 antyder samtidigt att det professionella ansvaret blir stort. Jämfört med 
tidigare tilltar utrymmet för att formulera egna verksamhetsmål kraftigt. Det 

professionella kunnandet ges en chans att bättre komma till sin rätt i fråga om att 

hitta passande och fruktbara vägar inom ramen för skollagens och läroplanens 
råmärken. Med friheten och ansvaret följer också ett starkt behov av information 

och kunskap som kan göra det möjligt att successivt utveckla verksamheten till att 

bli allt bättre.

För såväl politiker som professionella står verksamhetsansvar och utvärdering i 

nära förbund med varandra. Uttryckt i vedertagen utvärderingsterminologi är det i 

första hand summativ utvärdering politiker behöver, medan de professionella har ett 

primärt behov a v formativ utvärdering. Med summerande översiktsbilder som bas 

kan politiker ta ställning till om och i så fall hur gymnasieskolan skall reformeras. 
Med en till skolan och undervisningen nära knuten och förändringsinriktad 

utvärdering ges de professionella det underlag de behöver för att kontinuerligt 

utforma och utveckla verksamheten.

Ett annat sätt att beskriva ansvaret mellan olika aktörer är att ta fasta på de dokument 

som förutsätts bli utformade på olika nivåer för att tjäna som styr- och planerings

instrument.



11

Central nivå 

Riksdag, regering, 

skolmyndighet:

Lokal nivå 

Skolstyrelse: 

Skolenhet: 

Lärare/elev:

Skollag
Ramar Innehåll
Förordning Läroplaner
Timplaner Kursplaner

Kommunal skolplan
Lokal arbetsVutvecklingsplan7

Undervisningsplan

Figur 3. Dokument för styrning och planering av gymnasieskolan och dess 
undervisning utformade på central respektive lokal nivå.

Vilken betydelse har då dokumenten för utvärderingen?

Styrdokumenten och utvärderingen

För utvärderingens del är befintliga styr- och planeringsdokument självfallet 

väsentliga att ta fasta på. De är uttryck för viljeyttringar och för uppfattningar om 

hur intentioner på bästa sätt antas kunna realiseras i en given situation. Vid den 

kvalitetsbedömning som via utvärderingen skall företas ingår det, närmast 

definitionsmässigt, att framkomna, faktiska resultat ställs i relation till de förväntade 

resultaten. Understrykas bör att det oftast är just bedömningar som måste göras sett 

till vad dokumenten omfattar och innehåller. Specifika kunskaps- och färdighetsmål 

knutna till skilda ämnesområden kan i och för sig mätas via prov, men inte heller 

sådana "rena" resultat kan ses som fristående utan också de måste bedömas i

7 Propåer om lokala arbetsplaner gäller (än så länge) enbart för grundskolan (jfr 
sid 7), varför jag också fört in begreppet lokal utvecklingsplan i figuren, vilket 
torde vara mer välbekant för gymnasieskolans del. Begreppen används här som 
synonyma.
Påpekas bör att denna skiss fritt har lånats från Lundgrens & Johanssons PM 
1990, op cit, och att den respektlöst har ändrats för att passa föreliggande text och 
budskap.
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förhållande till andra pedagogiska fostransmål och principer och i relation till 
utbildningens förutsättningar och förlopp.

Det är förvisso föga fruktbart att tillämpa en enkel mål-resultatmodell, dvs att ta de 
uttryckta målen som återfinns i styrdokument av skilda slag som den enda och 
givna utgångspunkten vid en utvärdering. Skälen härtill är många.8 Dokumenten 
måste dock givetvis analyseras och de formulerade målen beaktas. Det kan också 
vara befogat att i utvärderingen söka utröna om grundläggande principer och mål 
över huvud taget är kända t ex bland personal och elever. Ju vidare och öppnare 
målen är formulerade desto större tolkningsutrymme ges. Detta kan göra det 
motiverat att belysa vilka skilda innebörder de centralt utformade dokumenten har 
för olika aktörer.

Med övergången från regel- till målstyrning har det förutsatts att de centralt utgivna 
dokumenten skall förtydligas till sitt innehåll och bl a klart skilja mellan vad som är 
förpliktigande och vad som är strävanden. Läroplanens allmänna del skall vara 
starkt komprimerad jämfört med dagens läroplan och också den vara tydligt riktad 
mot den/de ansvariga i fråga.9 Klargöranden av detta slag är nödvändiga om 
dokumenten skall ha den styrande kraft som målstyrning förutsätter. Därefter måste 
i första hand de professionella och de lokala skolpolitikerna ges tillfälle att tillägna 
sig och införliva innehållet i dessa nya dokument så att de kan koppla sin faktiska 
verksamhet till dessa centralt formulerade budskap. De centrala påbuden och 
rekommendationerna skall så att säga finnas i bakhuvudet hos vaije aktör och också 
genomsyra planeringsdokument på den lokala verksamhetsnivån: den kommunala 
skolplanen, den lokala utvecklingsplanen och lärarens/elevernas undervisnings- 
plan.10

Ett viktigt första led i en utvärdering på systemnivå av en decentraliserad och 
målstyrd gymnasieskola blir dels att, som redan påtalats, ge en bild av i vilken mån 
de verksamhetsansvariga känner till innehållet i de centralt utformade dokumenten. 
Dels behövs en bild av huruvida de planer som förutsätts bli upprättade lokalt

8 Se t ex i Franke-Wikberg, S. & Lundgren, U.P. Att värdera utbildning Del 1, En 
introduktion till pedagogisk utvärdering. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
1980.
9 Se propositionen 1980/91 om "Ansvaret for skolan", op cit.
10 En välkommen genomarbetning av de centrala dokumenten på det sätt som 
ovan har berörts gör det dock inte mer befogat än tidigare (jfr sid 5) att 
"fristående" arbeta med att successivt "bryta ned" övergripande mål på 
verksamhetsnivå. Det bör kanske också understrykas att förbättringarna i de 
centralt utgivna dokumenten alls inte undanröjer argumenten mot en 
utvärdering enligt mål- och resultatmodell (jfr sid 4).
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verkligen existerar, hur dessa i så fall är beskaffade och vilken reell betydelse de 

har för arbetet för skolstyrelsen, för skolpersonalen respektive för läraren/elevema. 

Den centrala skolmyndigheten har härvid en viktig uppgift vad gäller att ge skol

politikerna en kontrollerande översikt av om decentraliseringsprincipen tar sig 

konkreta uttryck i lokala planeringsdokument såsom förutsätts. Den statliga 
skolmyndigheten har också att tillse att de lokala aktörerna får den utbildning och de 

förebildliga exempel som de behöver för att kunna svara upp emot de nya krav som 

ställs på dem: att hantera målfrågor, att upprätta fruktbara planer och att utvärdera 

sin verksamhet.

Informationsbehov av skilda slag

Figur 3 (sid 11) föranleder att påpeka det kanske i överkant triviala, nämligen att 
skilda aktörer och intressenter har olika förväntningar och ställer olika krav på 

utvärdering. Beroende på ansvarsnivå och ansvarsområde skiftar behovet av 

information via utvärdering. Politiker på centralt håll behöver en rikstäckande 

helhetsbild medan de lokala skolpolitikerna behöver ett underlag som rör läget i 

kommunens skolor i det att de har att besluta om villkor och förutsättningar för den 

centrala respektive för den lokala skolverksamheten. I gymnasieskolan, där 

utbildnings-, fostrans- och undervisningsmål skall implementeras via det löpande 

arbetet, behöver de professionellt ansvariga information som är direkt hållen till 

försöken att inom skolenheten utveckla arbetet.11 Läraren behöver i sin tur 

ytterligare annan information som gör att han/hon kan bedöma om och hur 

undervisningen som sådan kan och bör vidareutvecklas. Elever och föräldrar har att 

både ge och ta del av information vid utvärderingar av och i sin gymnasieskola för 

att fullt ut kunna påverka situationen i skolan och i undervisningen. Slutligen ingår 

föräldrarna förstås också i den stora grupp av röstande medborgare och 

skattebetalare som har intresse av att hålla sig å jour med utvärderingsresultat som 

ligger till grund för politiskt fattade skolbeslut dels på riksplanet, dels i den egna 

kommunen.

11 Det är i det sammanhanget som den i förordet omnämnda lokala 
utvärderingsstrategin har utvecklats. I fokus står m a o den "totala 
verksamheten" i en gymnasieskola eller i en arbetsenhet.
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Informationsprinciper

Klart är att den gymnasieskola som skall bygga på målstyrning och som samtidigt 

skall svara upp emot principerna om likvärdighet och decentralisering kräver ett 

intensivare informationsutbyte som grund. Det behövs ett tätare utbyte mellan 

centrala och lokala nivåer, mellan politiker och professionellt ansvariga och mellan 

de ansvariga och de direkt berörda, dvs elever och föräldrar.

Lika klart är att den information som skall utgöra underlag för kvalitetsbedömningar 

av gymnasieskolan måste vara av ett mer systematiskt slag jämfört med vad som för 

närvarande står till buds.

I ansvaret för ett visst verksamhetsfält ligger, som påpekats, att se till att 

utvärderingar genomförs i enlighet med detta specifika ansvarsområde. Väsentligt 

är att informationsinhämtningen begränsas härtill. Hela decentraliseringstanken kan 

sägas bygga på att respekt visas för och förtroende ges till ansvariga på respektive 
nivåer, något som självfallet också innefattar utvärderingsansvaret. Det innebär t ex 

att det är tveksamt att på central myndighetsnivå genomföra utvärderingar som 

inriktas på det interna skolarbetets uppläggning och innehåll. Utvärdering och 

informationsinhämtning som görs för att utveckla praktiken är rimlig bara i själva 

verksamheten. Den information som insamlas bör vara ansvarsrelaterad.

Oavsett ansvarsdomän finns det en tumregel som är väsentlig att hålla sig till, 

nämligen den om "minsta nödvändiga information". Det finns inga skäl att samla in 

sådan information, som det råder oklarhet om varför den insamlas och till vad den 

skall användas. Motiv av typ "sådana data brukar tas med" eller "information av det 

slaget verkar intressant" är inte starka nog. En klar och uttalad rational bidrar till att 

minimera informationen och koncentrera insamlingen till det mest väsentliga.

Vilken information som bör insamlas har att göra med hur den är tänkt att 

användas. Ytterst avses förstås all inhämtad information tjäna syftet att ge 

vägledning om hur gymnasieskolan kan förbättras. Den utvärderingsinformation 

som insamlas skall ge de ansvariga på olika nivåer en överblick över läget och ett 

underlag för att kunna bedöma kvaliteten i gymnasieskolan. På basis härav antas de 

kunna fatta väl underbyggda beslut av kvalitetshöjande slag inom sina respektive 

ansvarsområden.12

12 Detta sgpelar den rationella tanke som utvärdering är ett uttryck for. Noteras 
bör dock att helt andra överväganden än de strikt rationella kan komma att 
avgöra vilka beslut som fattas i praktiken.
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Detta motsäger på intet sätt det som tidigare sagts om fokusering i syfte och 
funktion i termer t ex av "kontrollerande" och "utvecklande" (sid 8) eller 
"summativ" och "formativ" utvärdering (sid 10). Vilken fokusering som är 
motiverad hänger samman med ansvarsområde och har samtidigt att göra med de 
ambitioner som ligger i den påbörjade omdaningen av hur skola och utbildning 
skall styras.

Utvärdering av olika slag i en förändrad gymnasieskola

Som förut beskrivits kan utvärdering i och av den framtida gymnasieskolan sägas 
befinna sig i ett spänningsfält mellan de två huvudprinciperna likvärdighet och 
decentralisering. Ingen av dessa båda principer kan påstås vara viktigare än den 
andra. Däremot kan det hävdas att med principen om decentralisering kommer 
andra former för utvärdering att behövas. Med förskjutningen av ansvar, inflytande 
och frihet till lokal verksamhetsnivå följer också krav på en utvärdering som riktar 
sig till verksamhetsföreträdare på "skolgolvet". Från det att utvärderingar i ett 
centralstyrt utbildningssystem främst har genomförts på uppdrag av aktörer på 
central beslutsnivå och därför primärt har inriktats på deras informationsbehov är 
situationen nu en annan. Principen om decentralisering innebär en ny och stor 
utmaning både för skola och utbildning, och samtidigt också för utvärderingen som 
sådan.

Ett nationellt program för utvärdering som är avpassat till en utbildning, vars 
huvudprinciper är likvärdighet och decentralisering måste inte bara vidgas till att 
omfatta också andra utvärderingsformer än de "uppifrånstyrda". Om 
decentralisering skall få en reell och faktisk innebörd måste tyngdpunkten i ett 
sådant program förläggas till det lokala, verksamhetsnära planet. Det är här som 
behovet av att utveckla nya och fruktbara former av utvärdering är allra störst. Det 
är här som utvärderingar kan spela sin allra viktigaste roll. Det är här som 
utvärderingens grundbult måste finnas. Om inget eller föga händer av utvärdering 
med själva verksamheten både som agent, adressat och som måltavla, ja, då uppgår 
decentralisering som styrprincip i luft. Om inget tillskapas som kan utgöra en ny 
och stark motvikt mot centralt styrda utvärderingar, ja, då bidrar det i sin tur till att 
ge näring åt centralistiska tendenser och således motverka decentraliserings- 
strävanden.
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Detta innebär dock inte att "uppifrån-bestämd" utvärdering skulle försvinna från 
utvärderingsarenan. I ett decentraliserat utbildningssystem är också sådan utvär

dering behövlig. Principen om en likvärdig skola gör det inte minst legitimt och 
motiverat att från central nivå granska huruvida likvärdighet genomsyrar utbild
ningen i de "frisläppta" kommunerna, om utbildningens villkor och resultat är 

sådana att likvärdighetsprincipen kan sägas bli garanterad och vara giltig.

Skissen nedan visar på huvudtyper av utvärdering, vilka alla har sin givna plats i ett 

förändrat utbildningssystem.

Principen om
LIKVÄRDIGHET VERTIKAL UTVÄRDERING, TYP I t

VERTIKAL UTVÄRDERING, TYP II

Principen om

DECENTRALISERING HORISONTELL UTVÄRDERING <->

Figur 4. Huvudtyper av utvärdering i ett decentraliserat utbildningssystem.

I figur 4 ovan förs tre slag av utvärdering fram som viktiga och nödvändiga: två 

varianter av vad som kan benämnas som vertikal utvärdering samt s k horisontell 

utvärdering. Den nödvändiga tyngdpunktsförskjutning i utvärdering, som ovan 

beskrivits, innebär att i första hand den horisontella utvärderingen betonas. Vertikal 

utvärdering av typ II bör emellertid också ha en given plats i en skola, där det lokala 

inflytandet kraftigt skall öka.

Pilarnas riktning anger varifrån initiativet till utvärderingen kommer och var 

intresset för att utvärderingen genomförs ligger. En utgångspunkt i resonemanget 

är, att aktörer på olika nivåer intar vissa bestämda positioner, utifrån vilka de utövar 

sitt inflytande.

De tre utvärderingstyperna kan i grova drag beskrivas via svaren på utvärderingens 

fem grundfrågor: "varför?", "vad?", "för vem?", "av vem?" samt "hur?"
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Vertikal utvärdering, tvp I är framför allt motiverad av principen om likvärdighet. 
Den görs för att utröna om utbildningens kvalitet i landets gymnasieskolor är den 
önskade, om det "frirum" som tillskapas via givna ramar och resurser tillvaratas 

och utnyttjas på bästa sätt ute i kommuner och skolor. Det gäller att få fram en 

kontinuerlig och översiktlig lägesbild som gör det möjligt att besvara frågor om 

gymnasieskolans kvalitet och effektivitet. För att kunna bedöma om och i så fall 

vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att höja kvaliteten och öka effektiviteten 

krävs också förklaringar till påvisade misslyckanden eller framgångar. 

Utvärderingen görs för att svara mot överliggande beslutsinstansers rättmätiga 

behov av information för att man skall kunna utöva kontroll inom sitt 

ansvarsområde och på förekommen anledning agera. Vissa mer rutinmässiga 

datainsamlingar måste kontinuerligt göras, och därtill behöver olika "fristående" 

utvärderingsexperter anlitas för att ge erforderligt beslutsunderlag. Fortlöpande 
beskrivningar utifrån ett antal nyckelvariabler som mått på kvalitet och effektivitet 

och ingående, förklaringsinriktade utvärderingsstudier av vissa aspekter och 

problemområden kan sammantaget ge den vertikala utvärderingen av typ I den 

bredd och det djup som erfordras.

Vertikal utvärdering, tvp II är till skillnad från typ I inte primärt kopplad till 

likvärdighetsprincipen. Snarast kan den sägas vara föranledd av den påförda 

principen om decentralisering. Den uttrycker ett annat sätt att tänka än vi varit och är 

vana vid. I likhet med sin namne av typ I inrymmer den ett kontrollmotiv, men det 

rör sig här om att via utvärdering utöva kontroll "nerifrån och upp", för att i 

förlängningen kunna påverka betingelserna i riktning mot en förbättrad skola. Det 

kan exempelvis vara fråga om att granska motiv till fattade beslut, rutiner för hur 

arbetet läggs upp och genomförs eller över huvud taget den verksamhet som 

bedrivs på ansvarsnivåer som ligger "ovanför" och som påverkar den egna 

verksamhetsdomänen. Den görs för de aktörer och intressenter som har en 

underordnad position i förhållande till måltavlan för utvärderingen. Dessa avgör 

förstås själva från fall till fall lämplig form för utvärdering liksom om 

utanförstående expertis behöver anlitas eller inte. Den systematiska granskningen 

kan göras som, eller följas upp med, en utfrågning (hearing), något som markerar 

innebörden "stå till svars" i begreppet ansvar (jfr sid 4).

Den horisontella utvärderingen har, som dess pil antyder, inte något inslag av vare 

sig uppifrån eller nedifrån utövad kontroll. Det slag av kontroll som finns inrymd i 

horisontell utvärdering är snarast självkontroll. Att med hjälp av utvärdering söka 

utveckla verksamhetens kvalitet är det omedelbara och direkta syftet. Fokus ligger
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således på verksamheten som sådan. Via kritisk självgranskning identifieras brister 
och förtjänster och man bestämmer handlingsvägar för att förbättra kvaliteten. I 
dessa försök kan utifrån kommande synpunkter och råd inhämtas. Utvärderingen 
görs för och den handhas av de i verksamheten involverade. Hur en horisontell 

utvärdering kan läggas upp för att på bästa sätt leva upp till sitt utvecklingssyfte kan 

diskuteras. (En till synes fruktbar variant skall senare presenteras).

Som tidigare har sagts, och som ånyo förtjänar att upprepas, är det framför allt 

modeller för horisontell utvärdering som behöver utvecklas och prövas i praktiken. 

Försök behöver också företas och exempel ges på hur vertikal utvärdering, typ II 
kan genomföras och tillämpas.

I det följande skall jag försöka att något närmare beskriva och konkretisera de tre 

huvudtyperna av utvärdering med den samtidiga ambitionen att vara kortfattad. 

Som sig bör tar jag min start i den utvärderingstyp som i svenskt utbildnings

sammanhang är den mest eftersatta.

Horisontell utvärdering

Redan i förordet nämndes att ett försök har påböljats i ett antal gymnasieskolor för 

att pröva en strategi för lokal utvärdering och utveckling. Den utvärdering som 

härvid har initierats är ett typexempel på horisontell utvärdering. Som ovan torde ha 
framgått är det ingen tillfällighet att det här aktuella SÖ-uppdraget först 

koncentrerats på att utforma och omsätta tankar och idéer om hur en verksamhets- 

nära utvärdering som primärt syftar till kvalitetsutveckling bör vara beskaffad.

Inspirationen till den strategi som skisseras är hämtad från två håll. Å ena sidan är 

själva uppläggningen likartad den som sedan länge tillämpats vid olika universitet 

och colleges i USA. Strategin omfattar de tre momenten: självvärdering, 

kollegiebedömning samt uppföljning. I det här aktuella försöket betonas alla 

moment lika starkt och de har anpassats till svenska förhållanden i olika avseenden. 

Att man efter viss tid verkligen följer upp vad som händer via en ny förnyad 
kvalitetsgranskning kan t ex inte nog understrykas. Å andra sidan är 

utvärderingsansatsen teoriinriktad, dvs ambitionen är att inte enbart ge 
beskrivningar. Denna ansats, som ibland kallas "förklaringsinriktad utvärdering", 

avspeglar sig direkt i de konkreta frågor som föreslås vara relevanta att ställa vid 

självvärderingen och vid kollegiebedömningen. Detta innebär bl a att
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uppmärksamheten styrs in mot att ta fram information om såväl utbildningens 
förutsättningar som om dess process och dess olika slag av resultat.

1 den manual som utformats13 finns dels ett antal grundtankar kring utbildning och 

utvärdering kortfattat redovisade i termer av "utvärderingens tio budord". 

Benämningen av de tio grundprinciperna för detta slag av utvärdering ger en 

antydan om vad som eftersträvas: 1) helhetsperspektiv, 2) förklaringsinriktning, 3) 

socialt sammanhang, 4) lokal utveckling, 5) kontroll via självkontroll, 6) hjälp till 
självhjälp, 7) kollegialt erfarenhetsutbyte, 8) de öppna dörrarnas princip, 9) 
principen om synliggjorda värderingar samt 10) medvetenhet om "utvärderingens 
väsen".

Dels innehåller manualen direkta råd för hur man kan gå till väga för att praktiskt 

genomföra utvärderingen, dels förslag till frågor att besvara kring utbildningens 

förutsättningar, process och resultat vid självvärdering och vid kollegiebedömning. 

Dessa frågor har en direkt koppling till pedagogisk forskning i den bemärkelsen att 

de behandlar just sådana aspekter som visat sig vara avgörande för utbildningars 

kvalitet. Det specifika med den modell för lokal utvärdering som utformats ligger 

just i kombinationen av att en innehållslig rational, fotad i den teoriinriktade 

ansatsen, finns beskriven och konkretiserad och att en uppläggning presenteras 

som maximerar möjligheterna till verksamhetsförbättring.

"Objektet" för utvärderingen är i det givna exemplet en gymnasieskola i dess helhet. 

Utvärderingen kan också, om så önskas, avgränsas till att gälla en del av 

gymnasieskolan. Ett viktigt villkor för en fruktbar självvärdering och kollegie

bedömning är att inte någon inblandning sker från ovanför liggande 

beslutsinstanser. Den lokala bestämmanderätten över utvärderingen måste vara 

oinskränkt, något som t ex gäller själ v värderingsrapporten lika väl som valet av 

"kollegor”. För att utvärderingen fullt ut skall leda till kvalitetsförbättring är det 

m a o viktigt att utvecklingssyftet tillåts vara det primära.

Förutom de uppenbara förtjänster som en lokal utvärdering med inriktning mot 

lokal utveckling har, inrymmer den också andra möjligheter. I den skola där man 

önskar ge elever och/eller föräldrar en chans att mer direkt påverka skeendet kan 

dessa inbegripas i utvärderingens olika faser. "Kollega" inbegriper nämligen inte

13 Franke-Wikberg, S. En strategi för utvärdering och lokal utveckling av 
utbildningskvalitet. Arbetsrapport från Pedagogiska institutionen. Umeå 
universitet. 1990, nr SI-
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bara utifrån kommande "ämneskollegor". En f d elev eller en föräldrarepresentant 

kan exempelvis utgöra en av "kollegorna". Elever/föräldrar kan, åtminstone 

indirekt, även delta i självvärderingen. Den lokala utvärderingsstrategin kan 
såtillvida länkas samman med ambitioner om elevdemokrati och föräldrainflytande.

Under den enterminsperiod som sammanlagt beräknas åtgå till självvärdering och 

kollegiebedömning växer samtidigt en lokal utvecklingsplan fram, som en naturlig 

del i arbetet. Den plan, som läggs som grund för de närmaste årens verksamhet, har 

inte minst den förtjänsten att den tagits fram sas "inifrån och ut" och "nerifrån och 

upp". Till skillnad från vad som ofta blir fallet med en strategi, där mål successivt 

bryts ned (jfr sid 5), får man alltså "på köpet" en välunderbyggd och verklighets- 

förankrad lokal utvecklingsplan, som torde få en reell betydelse för det fortsatta 
arbetet.

Ytterligare en "vinst" som går utöver det mer omedelbara kan nämnas. De analyser 

av gymnasieskolan som görs inom ramen för den lokala utvärderingen och de 

pedagogiska diskussioner som härvid initieras bidrar sannolikt till ökad 

professionalism för skolpersonalens del. Viktigt i det sammanhanget är att 

uvärderingsansatsen som sådan och de specifika frågor som föreslås bli besvarade i 

samband med den kritiska verksamhetsgranskningen leder bort diskussionen från 

enkla personförklaringar. "Hjälte- och syndabockstanken" får ge vika för en mer 

sofistikerad analys, där också andra förutsättningar än de personella ges berättigat 

utrymme då ett visst utfall skall förklaras. En ökad förståelse av den egna 

verksamheten och av de möjligheter och begränsningar som ligger i såväl denna 

som i den egna rollen är något som är synnerligen viktigt. Kunskaper av den arten 

bidrar till en professionalisering, i sann bemärkelse, av skolans yrkeskår.

Den strategi som ovan beskrivits som exempel på horisontell utvärdering har som 

framgått fokuserat gymnasieskolan. Den kan dock också i sina huvuddrag tillämpas 

för att utvärdera verksamheter inom andra "enheter" och på andra nivåer. En 

skolstyrelse är exempelvis en sådan instans, där en kritisk självreflexion av det 

egna arbetet och utifrån kommande råd och rekommendationer kan bidra till att höja 

verksamhetens kvalitet och effektivitet. Det föreslagna Skolverket utgör ett annat 

exempel. Då en viss verksamhet skall byggas upp och finna nya former är man 

kanske mer mottaglig än annars för idéer och uppslag som tillförs en från olika håll. 

Detta kan också antas gälla för gymnasieskolan i samband med förestående 

reformering, något som ger den utvärdering som beskrivits än större "utvecklings

potential" (jfr s 10 ang. formativ utvärdering).
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Tankemodellen som sådan är fruktbar att anamma även vid de utvärderingar som 

görs inom klassens ram. Att tänka i termer av förutsättningar-process-resultat och 
att hålla de tio budorden levande också då specifika undervisningsmoment 
utvärderas gör det som sker begripligt och möjligt att åtgärda.

Avslutningsvis är det emellertid viktigt att betona att den lokala utvärderingsstrategi 

som här har beskrivits inte ses varken som den enda eller som den definitiva 

formen av horisontell utvärdering. Andra idéer och uppslag till denna, för en 

decentraliserad gymnasieskola så väsentliga typ av utvärdering, behöver tas fram 

och prövas. I det sammanhanget har den statliga skoladministrationen en högst 

väsentlig uppgift: att uppmuntra till en utveckling av olika modeller och att stödja 

och presentera "föredömliga" exempel på horisontell utvärdering.

Vertikal utvärdering, tvp II

Att systematiskt granska en verksamhets kvalitet och effektivitet från ett 
nedifrånperspektiv är för många en främmande och för vissa en närmast anstötlig 

tanke. Men lika accepterat som det varit i ett centralistiskt utbildningssystem och 

lika legitimt som det är i ett decentraliserat system att utföra en kvalitetsbedömning 

av underliggande verksamhet, lika berättigat framstår det att insatser på 

överliggande nivåer utvärderas.

Inom högre utbildning blir det allt vanligare att de studerande genomför s k 

kursvärderingar. De studerande har därigenom en möjlighet att komma till tals från 

den underordnade position som de kan sägas inta. På ett samfällt och systematiskt 

sätt får de uttrycka sina värderingar om den undervisning som har bedrivits. 

Dessvärre görs det inte alltid någon bearbetning och återkoppling av den 

information som de studerandes kursvärderingar inrymmer, varför de studerande 

inte alltid känner sig motiverade att engagera sig i de existerande formerna av 

kursvärderingar. Om inte resultaten från de studerandes kursvärderingar seriöst 

beaktas upplevs det hela bara som ett skendemokratiskt inslag. Ett ovillkorligt krav 

borde vara att de studerandes kursvärderingar tas som utgångspunkt för en 

diskussion studerande och kursansvariga emellan om vad som kan och bör 

förändras i den aktuella verksamheten.

Högskolestuderandes kursvärderingar behöver m a o utvecklas både till form och 

till innehåll för att denna typ av vertikal utvärdering skall kunna fylla en ännu
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viktigare funktion än vad som i dag är fallet. Att gymnasieelever bereds tillfälle att 
systematiskt, samfällt och anonymt göra sina röster hörda om den undervisning de 
får och att deras synpunkter får gehör är lika angeläget för gymnasieskolans som 
för högskolans del. Med decentralisering följer än starkare motiv att ge 
elevdemokrati och elevinflytande en reell innebörd. Gymnasieelevers 
återkommande kursvärderingar är den vertikala typ Il-utvärdering som framstår 
som mest angelägen att först utveckla. Den statliga skoladministrationen har en 
uppgift att fylla både vad gäller att ta tillvara på de positiva kursvärderingsexempel 
som redan finns i gymnasieskolans värld och att utveckla nya, alternativa former 
för elevers kursvärderingar.

Men också för andra grupper än elever vore utvärderingar av ovanför liggande 
instansers verksamhet ett sätt att få ett systematiskt underlag, på basis av vilket 
vederhäftig och konstruktiv kritik kan framföras och inflytande utövas. Föräldrar 
utgör förstås en sådan grupp vid sidan av eleverna. Vertikal utvärdering av detta 
slag är rimlig och motiverad också för exempelvis lärargruppens utvärdering av 
skolledningens sätt att fungera, för skolpersonalens utvärdering av sin skolstyrelse, 
för skolors och/eller skolstyrelsers utvärdering av den centrala skoladministratio
nen, för Skolverkets utvärdering av sitt departement. En sammantagen utvärdering 
av flera överliggande instansers verksamhet skulle ibland kunna vara befogad. 
Flera andra exempel kunde också ges men de som har anförts torde tillräckligt väl 
beskriva innebörden i vertikal, typ Il-utvärdering.

Det väsentliga i sammanhanget är att på olika vis inplantera detta för oss så ovana 
sätt att tänka om utbildning och om utvärdering. Det gäller att åstadkomma en 
attitydförändring hos de som arbetar och hos de som är involverade i gymnasie
skolans värld. Härtill behövs utbildning och, kanske i första hand, praktiskt 
genomförda utvärderingar, som kan tjäna som inspirationskälla för andra.

Vertikal utvärdering av tvp I

Som förut har betonats är det i ett decentraliserat utbildningssystem högst legitimt 
och behövligt att uppifrån granska gymnasieskolan och bedöma dess kvalitet och 
effektivitet. I det att vi kommer in på frågor om innehåll och former för en sådan 
granskning är det på sin plats att särskilja begreppen "uppföljning" och 
"utvärdering" från varandra. Informationens art och funktion skiljer sig nämligen åt 
i en uppföljning respektive i en utvärdering.
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Uppföljning visavi utvärdering

Med uppföljning avses en regelmässig och fortlöpande insamling och samman
ställning av information om verksamheten som gör det möjligt att följa hur denna 
utvecklas. Ofta utgörs informationen av basdata av kvantitativt slag (t ex tillgång 
och fördelning av resurser, resultatredovisningar). Syftet är att via beskrivningar av 
faktainformation skaffa sig en överblick av hur utbildningsläget är och därmed 
kunna kontrollera att verksamheten utvecklas på önskat sätt. Jämförelser av olika 
slag kan och bör göras för att få signaler om förändringar eller avvikelser som 
närmare behöver uppmärksammas. Sådana komparativa översikter kan bestå av 
aktuella jämförelser mellan gymnasieutbildning i Sverige och i vissa andra länder, 
eller mellan olika gymnasieskolor inom landet. Fokus kan också läggas på 
jämförelser över tid, dvs läget i gymnasieskolan i termer av likheter och skillnader 
mellan gårdagens och dagens utbildning.

De översiktliga beskrivningar som uppföljningsdata ger är inte i sig sådana att de 
kan användas som underlag för att fatta beslut om vilka åtgärder som är att vidta. 
Däremot spelar goda uppföljningar en viktig roll sett gentemot det legitima 
kontrollbehov som finns på nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå 
gäller det härvid att via ett väl uppbyggt signalsystem i första hand bevaka att 
likvärdighetsprincipen efterlevs, om allmänna föreskrifter följs och huruvida 
övergripande mål nås i landets gymnasieskolor som helhet. Information om 
förutsättningar för en kvalitativt god utbildning som gäller på olika håll (t ex 
personal, elevunderlag, organisation, lokaler, läromedel, skolmåltider) är liksom 
information om elevers valmönster, studieavbrott och lektionsnärvaro och om 
elevernas baskunskaper exempel på viktiga uppföljningsdata. Uppgifter om 
förekomst och tillämpning av kommunala skolplaner och av lokala 
utvecklingsplaner utgör exempel på mått som kan relateras till de strävanden som 
kommer till uttryck i decentraliseringsprincipen (jfr sid 6).

Uppföljningen av gymnasieskolan skall således vara baserad på sparsmakade 
nyckeluppgifter om resursanvändning, om vissa kvalitetsaspekter och olika 
resultat. Den beskrivning av den löpande verksamheten som härigenom fås avser 
och kan bara avse att ge vissa indikatorer på gymnasieutbildningens kvalitet. Vilka 
basuppgifter som skall finnas med i ett nationellt system måste noga övervägas 
bland annat på basis av befintlig forskning och utifrån en uttalad referensram. 
Själva poängen med en uppföljning av detta slag är ju just att dess kärna är
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beständig och inte växlar från år till år beroende på rådande vindar i den 
pedagogiska debatten.

Ansvaret för att införskaffa och ställa samman dessa bestämda basdata måste ligga 

på central nivå. Från lokalt håll är man förstås skyldig att se till att information om 
dessa nyckeluppgifter korrekt och utan dröjsmål rapporteras uppåt. Principen om 

"minsta nödvändiga information" talar också för att man först bör utreda om 

önskade basdata finns att tillgå på annat håll eller på annat sätt än via direkt 

informationsgivning från lokal nivå (t ex via SCB). Utredas bör också hur modern 

datateknik kan användas för att hantera uppföljningsdata om gymnasieskolan.

Lika viktigt som det är att uppgifterna snabbt och enhetligt levereras till central nivå 

lika angeläget är det att snabbt och översiktligt ge återkoppling till lokal nivå. 
Härigenom blir det möjligt att ställa gymnasieskolan i den egna kommunen eller 

regionen i relation till vad som gäller i landet. Det är tämligen uppenbart att ett 

informationsflöde i båda riktningarna också det underlättas om de resurser 

tillvaratas, som dagens datorteknik har att erbjuda.

Som ovan har betonats är inte uppföljningar av den arten eller har den funktionen 

att de ger underlag för att bedöma om och i så fall vilka åtgärder som kan och bör 

vidtas för att förbättra kvaliteten i gymnasieskolan. Härtill behöver utvärderingar på 

olika nivåer genomföras.

En utvärdering av gymnasieskolan innefattar en bred beskrivning och en 

inträngande analys av de villkor som gäller för utbildningen och undervisningen, 

hur principer och mål faktiskt realiseras och vilka resultat som visar sig på kort och 

på lång sikt. I syfte att få en grund för att bedöma hur verksamheten i 

gymnasieskolan kan utvecklas och förnyas gäller det att via utvärderingen ställa en 

väl underbyggd diagnos av tillståndet och av de starka respektive de svaga 

punkterna i gymnasieutbildningen. Utvärderingen måste därtill bidra med att förstå 

och förklara dessa styrkor och svagheter i gymnasieskolan och att ange vägar för 

hur det starka kan bibehållas och utvecklas och hur det svaga kan förstärkas eller 

undanröjas.

Det har redan sagts att vissa krav bör vara uppfyllda för att utvärderingen skall bli 

så bra som möjligt. Några av dessa krav är allmängiltiga och förtjänar att 

återupprepas.
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En utvärdering av gymnasieutbildning måste ta fasta på och utgå ifrån att skolverk
samheten är komplex och mångdimensionell och att den skall ses och värderas som 

en helhet. Om det skall vara möjligt att förstå varför verksamheten är som den är 

måste utvärderingen omfatta information såväl om utbildningens förutsättningar, 

inklusive de uttryckta målen, som om dess process och dess resultat. Gymnasie- 

skoleutbildning kan inte betraktas som en isolerad företeelse i samhället utan måste 

ses som en del i ett större socialt sammanhang. Det gör att skolverksamhetens s k 

yttre, samhälleliga förutsättningar (t ex arbetsmarknadsläget) måste beskrivas lika 

väl som dess mer direktrelaterade, s k inre förutsättningar. Den ovan sagda 

uttrycker de tre principerna om "helhetsperspektiv", "förklaringsinriktning" och 

"socialt sammanhang" (jfr sid 19). Vid tolkningen och värderingen av framkomna 

resultat relateras dessa till de uttryckta målen och till de övriga förutsättningar som 

gällt för den process som lett fram till resultaten i fråga.

En ansats för utvärdering liknande den som här i grova drag har beskrivits måste 

således gälla för all utvärdering värd namnet, oavsett om utvärderingen rör system-, 

skol- eller elevnivå. Endast om utvärderingen baseras på analyser av förhållandet 

mellan resultat och mål och där information om övriga förutsättningar och om 

utbildningsförloppet samtidigt beaktas, kan den erbjuda en fullgod diagnos och 

tjäna som underlag för förnyelse och utveckling.

Det är viktigt att framhålla att resultatjämförelser på basis av uppföljningsdata inte 

uppfyller här ställda krav på en utvärdering. Sådana resultatjämförelser ger och kan 

inget annat ge än vissa indikatorer på avvikelser, förändringar eller problem som 

kan vara av betydelse. Signaler från en uppföljning kan dock samtidigt utgöra en 

signal till att initiera just en utvärdering, vilken då ger ett bedömningsunderlag som 

kan ligga till grund för åtgärdsbeslut.

Nationella uppföljningar och utvärderingar

Det finns m a o ingen principiell skillnad mellan nationell och lokal utvärdering och 

inte heller mellan nationell och lokal uppföljning. Uppföljning står för systematisk, 

regelbunden insamling av nyckeluppgifter (olika slag av prestationer, resurs

användning etc), som gör att man får en allmän överblick och kan uppmärksamma 

avvikelser i positiv eller negativ riktning. Utvärdering står för en fördjupad diagnos 

och kritisk analys, som inriktas på att söka förstå utbildningsverksamheten i sitt 

vidare sociala sammanhang med det primära syftet att utveckla dess kvalitet.
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Detta gäller oavsett vilken nivå uppföljningen/utvärderingen avser (system-, skol- 
eller elevnivå) och oavsett på vilken nivå den genomförs (central/regional eller lokal 
nivå). Utvärderingar måste, liksom uppföljningar, företas på alla nivåer om idéerna 

om en decentraliserad, målstyrd gymnasieskola skall kunna realiseras.

Det som skiljer utvärderingar på olika nivåer från varandra är objektet för 

utvärderingen, dvs vad som skall kvalitetsbedömas. Vilka objekt som är av intresse 

bestäms i sin tur av ansvarsområdet för respektive nivå. På central administrativ 

nivå består Skolverkets ansvar i att följa upp och bedöma kvalitets- och 

effektivitetsaspekter som rör gymnasieskolesystemet i hela landet och inom de 

skilda regionerna. På lokal nivå är ansvaret kopplat till Skolstyrelsen vad gäller 

befintliga gymnasieskolor i kommunen. I den enskilda skolan har dels skolledarna 

ansvar för den verksamhet som där bedrivs, dels ansvarar läraren för den 

undervisning som hon/han erbjuder sina elever. I det senaste fallet blir det 

självfallet viktigt för läraren att följa upp och att diagnostisera bl a resultat på 
elevnivån.

Som påpekats tidigare har den centrala skoladministrationen den givna 

uppföljningsuppgiften att införskaffa och att sammanställa basdata kring bestämda 

nyckeluppgifter om svensk gymnasieskola. Här ligger också ansvaret att initiera 

nationella utvärderingar för att på basis av dessa föreslå förbättringar av gymnasie

skolan som system.

För att uppföljningar och utvärderingar skall leva upp till ambitionen att vara just 

nationella krävs att urvalsförfarandet är sådant att insamlade data är riksrepresen- 

tativa. Endast i undantagsfall torde det vara befogat med totalundersökningar (jfr 

sid 14). I övrigt blir det fråga om att på ett systematiskt sätt välja ut vilka 

kommuner, skolor och/eller elever som skall omfattas för att på så sätt "fånga 

mångfalden". Den nationella uppföljningen/utvärderingen måste således spegla de 

skiftande strukturella villkor som gäller för gymnasieutbildning på olika håll i landet 

(t ex stad/glesbygd, stora/små skolor, andel elever med få/många "riskfaktorer"). 

Såväl vid urval som vid analyser skall självfallet också både jämlikhets- och 

jämställdhetsaspekterna beaktas, något som omedelbart följer av likvärdighets- 

principen (jfr sid 5).

Medan de nationella uppföljningarna kan administreras och genomföras av 

tjänstemän på central nivå är detta knappast lämpligt när det gäller utvärdering. 

Skälet härtill har främst att göra med den beroendeställning som skolor och
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personal har till den centrala skoladministrationen och den inverkan detta kan ha på 
utvärderingen. Medan det i en uppföljning i huvudsak handlar om att förmedla 
faktauppgifter, rör det sig i en utvärdering också om att uttrycka sina värderingar, 
tankar, upplevelser eller reaktioner i olika avseenden. Med beroendeförhållandet 
följer risker för att informationen anpassas till vad som uppfattas vara önskat svar 
eller att väsentliga synpunkter utelämnas. Är utvärderaren däremot neutral i den 
bemärkelsen att han/hon inte förknippas med en övre liggande maktposition 
garanteras uppgiftslämnaren anonymitet på ett sätt som annars inte är möjligt. Ju 
mer fristående utvärderingen är, desto större är sannolikheten att den insamlade 
informationen blir saklig.

Strategin att välja ett begränsat antal gymnasieskolor för att genomföra intensiva 
fallstudier såsom tillämpades i det s k FS-projektet har stora fördelar. Skolorna kan 
då studeras i sitt sammanhang och ges en helhetsbelysning. Till det positiva med 
"fallstudieutvärderingen" hör också att erfarna forskare givits uppdraget att svara 
för utvärderingen i samarbete med en utbildad grupp av lokala utvärderare. Den 
fristående men samtidigt verksamhetsnära utvärdering som FS-projektet resulterade 
i är väl värd att tjäna som en förebild för framtida nationella utvärderingsstudier. 
Proceduren för urvalet av "fallstudieskolor" i FS-projektet liksom principer om ett 
givet antal utvärderare från vaije högskoleregion kan emellertid ifrågasättas.

FS-projektet var kopplat till ett specifikt reformförsök med lokala utvecklings
projekt. Det bör också framhållas att en nationell utvärdering måste fokusera vissa 
problemområden, reformförsök eller ämnesområden. Att kunna genomfora en enda 
och total utvärdering som omfattar gymnasieutbildning i alla dess aspekter är en 
orimlig tanke. Vilka problem som är mest angelägna att studera ger uppföljningar 
och rapporter från verksamhet och från forskning besked om. Samtidigt behöver 
frågan om vilka aspekter och problem som skall fokuseras systematiskt behandlas 
på central administrativ nivå både för att få överblick och täckning av skilda 
problemområden och för att avgöra vilka problem som kräver mer av tid och 
resurser än andra. Det kan också vara så att "objektet" för en utvärdering behöver 
belysas utöver gymnasieskolans skolgränser, dvs att även grundskola, högskola 
eller komvux omfattas.

Ett exempel på riktade utvärderingar är de senaste årens studier kring vissa s k 
granskningsområden, studier som genomförts av Skolöverstyrelsen i samarbete 
med ett antal länsskolnämnder. Ett sådant område är "tidsanvändning i
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gymnasieskolan". Dylika utvärderingar kan i mångt och mycket utgöra positiva 
förebilder på relativt begränsade studier av angelägna temata.

Den kritik som kan riktas mot denna form av utvärdering gäller inte "vad" som 

utvärderats utan "vem" som genomfört dem. Som förut har betonats vad gäller 

ansvar för verksamhet och utvärdering och det lämpliga och möjliga att införskaffa 

information av visst slag är det knappast rekommendabelt att överordnade organ går 

in i den direkta skolverksamheten och genomför utvärderingar (jfr t ex sid 14 och 

sid 26). Den centrala instansen bör, som sagts, initiera och tillse att utvärderingar 
genomförs "på riksplanet", men inte själv agera som utvärderare. Principen bör 
vara densamma för de statliga skoladministratörer som har sin verksamhet förlagd 
till den regionala nivån.14

Utvärderingsforskare, slutligen, har en given och viktig uppgift i detta 

sammanhang. I och med att de är utifrån kommande och förutsätts kunna arbeta 

fristående, har de goda möjligheter att genomföra "trovärdiga" utvärderingar. Med 

sina utvärderingsinsatser kan de även bidra till en värdefull, långsiktig kunskaps

uppbyggnad vad gäller gymnasieskolan och dess utbildning.

Utvärderingsstudier av det slag som här förordas är relativt tids- och 

arbetskrävande, men deras värde är också stort. De kan påstås "smaka mycket mer 

än vad de kostar". En uppgift på den centralt administrativa nivån består i att se till 

att framkomna kunskaper och resultat tillvaratas och sprids. Det gäller att både få 

igång väsentlig utvärderingsforskning och att svara för att föra ut och att följa upp 

resultaten. Lika viktigt är det att värna om och bygga vidare på den stora kompetens 

som utvärderingsforskarna tillägnar sig via sitt mångåriga arbete med att studera 

och utvärdera gymnasieskolan.15

14 Detta innebär självfallet inte att representanter för den statliga 
skoladministrationen skulle vara "portförbjudna" ute i skolorna. Det kan t ex 
vara så att skolan själv uttrycker önskemål om att få besök. Vissa larmsignaler t 
ex utifrån uppföljningsdata kan också göra det befogat att "på förekommen 
anledning" kontakta en Skolstyrelse och eventuellt besöka en skola. I sådana fall 
bör skälet till besöket noga och klart presenteras: att det rör sig om att kontrollera 
om signalerna varit "sanningsenliga" och att i så fall få skälen redogjorda för 
sig.
15 Som ett föredömligt exempel på utvärderingsforskning av detta slag kan 
avhandlingen: Blå dunster - korn av sanning. En studie av gymnasieskolans 
undervisning om arbetslivet nämnas (Frykholm, C-U. & Nitzler, R., 1990). Detta 
av Skolöverstyrelsen finansierade projekt har givit djupgående kunskap och 
föfståelse av hur undervisningen innehållsligt styrs på ett sätt som visar sig 
variera mellan olika gymnasielinjer och som bidrar till att konservera rådande 
jämställdhets- och jämlikhetsbrister. Flera andra goda exempel skulle kunna 
nämnas.



29

Urval och hantering av vissa uppföljningsdata

Ett antal exempel på "nyckeluppgifter", som kan vara viktiga att ta med vid 

nationella uppföljningar av gymnasieskolan har presenterats. I samband med FS- 

projektet gjordes ett vällovligt försök att inhämta uppföljningsdata via de upprättade 

s k basinformationslistorna. Erfarenheterna härav är självfallet värdefulla i det 

fortsatta arbetet med att fastställa vad som skall utgöra uppföljningens kärna. Det 

finns också anledning att dra lärdomar från forskningshåll, då rationalen eller 
referensramen för detta urval formuleras.16

Även om det förfaringssätt, som ovan förespråkats, sannolikt leder till att också 

andra och kanske fler kvalitets- och effektivitetsmått än de gängse kommer att 

betonas, utgör detta i sig ingen garanti mot övertolkningar och missbruk av 

sammanställda uppföljningsdata. Uppgiften att på central nivå bevaka att 

kvantitativa mått på enstaka variabler inte tilldelas större vikt än de förtjänar är 

viktig. Detta gäller inte minst när sådana mått får spridning genom massmedia. Det 

gäller att på olika vis motverka och försvåra vantolkningar genom att alltid relatera 

ett framtaget resultat till dess sammanhang och till andra indikatorer på 

utbildningars kvalitet och effektivitet. Det finns alltför många avskräckande 

exempel både utom och inom landet på hur indikatortanken kan förfuskas och bli 
förfelad.17 En varning kan därför vara befogad, hur förmäten den än kan tyckas 

vara.

Elevers resultat på kunskaps- och färdighetsprov måste också ses mot denna 
bakgrund. Å ena sidan är mått på vad elever presterar vid ett givet tillfälle i fråga om 

baskunskaper och grundläggande färdigheter en högst väsentlig och nödvändig 
ingrediens i en nationell uppföljning. Å andra sidan måste sådana mått hanteras med 

samma varsamhet som gäller för alla indikatorer. De har inget förklaringsvärde i sig 

och tillåter därför inte heller att några slutsatser om gymnasieutbildningens kvalitet 

eller effektivitet dras. Jämförelser av elevgruppers prestationer kan ge signaler och

De forskare som var involverade i FS-projektet, antingen som "fallstudie- 
utvärderare" eller som utvärderare av specifika aspekter, representerar 
exempelvis en enorm kompetensresurs.
16 Se t ex Dahllöf, U et al: Report of the IMHE Study Group on Evaluation in Higher 
Education. Paris: OECD, June 1990. Två exempel, som rör det lokala planet, men 
som också har relevans i detta sammanhang är Mattsson, K: "Synpunkter på 
utvärdering m m inom utbildningsområdet i Stockholms kommun, PM 1989-09- 
16, Stockholm: HLS, samt den i not 13 nämnda rapporten om "En strategi för 
utvärdering och lokal utveckling av utbildningskvalitet".
17 Se t ex artikeln av Franke-Wikberg, S. Amerikanska strömningar. KRUT. 
1989, nr 53.
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visa på tendenser i fråga om vad eleverna kan respektive vad de inte kan, men 
informationen räcker inte som underlag för kvalitetsbedömning av skolan och 
beslut om åtgärder.

Redan befintliga s k centrala prov, som främst konstruerats i betygsnormerande 

syfte, uttrycker en ambition att avspegla och mäta det mest väsentliga av 

ämnesinnehållet sett utifrån läro- och kursplaner. Endast i vissa ämnen (svenska 

och engelska) finns prov för elever både vid teoretiska och yrkesinriktade linjer. I 

övriga ämnen som är föremål för prövning (matematik, tyska, franska, fysik och 

kemi), riktar sig proven enbart till de teoretiskt inriktade linjerna. Proven är inte 

obligatoriska i någon strikt mening, och de har under årens lopp förflyttats mellan 

årskurser. De har varit offentliga, vilket har inneburit att nya prov fått konstrueras 
för varje provtillfälle.18

Det kan i förstone tyckas att dessa centrala prov inte alls är relevanta eller möjliga att 

utnyttja för det "signaleringssyfte" som diskuterats i detta sammanhang. Aviserade 
förändringar i betygsättning, med övergång från relativa till målrelaterade betyg, 

och den kommande reformeringen av gymnasieskolan med samma antal studieår 

för alla elever och med krympande linjeantal och ändrat innehåll, verkar kanske 
också tala emot de centrala proven. Ändå finns det all anledning att anta att den 

provbank som redan finns tillgänglig skulle kunna vara "en guldgruva" för att få 

fram prov som svarar mot aktuella och framtida uppföljningsbehov och som också 

kan tjäna vissa pedagogiska syften. Detta gäller bara under förutsättningar som: att 

proven begränsas till ett fåtal ämnen, att uppgifterna koncentreras till just 

baskunskaper och färdigheter, att ett systematiskt urval baseras på samtliga 

gymnasieelever, att provet görs obligatoriskt för de elever som ingår i urvalet, att 

provtillfället hålls till samma årskurs och tidpunkt från år till år, att resultaten 

bearbetas och analyseras på uppgiftsnivå, att lika vikt läggs vid att klargöra vad 

gymnasieeleverna inte kan som vid vad de behärskar, att bortfallet av elever särskilt 

analyseras, att uppgifter om linjetillhörighet, kön och, om möjligt, hembakgrund 

lämnas, att deltagande elever som så önskar är anonyma, att proven inte kan 

utnyttjas för betygsättning av eleven, samt att rätta svar på uppgifterna omgående 

förmedlas till eleverna. Den provbank som finns och som successivt byggs upp kan 

sannolikt också vara lärama behjälplig på olika vis. Dels kan de få en fingervisning 

om innehåll och kravnivå i fråga om baskunskaper, något som de torde behöva i sin

18 För vidare karaktäristik se Nordin, B., Stage, C. & Wedman, I.: 
"Standardprov och centrala prov som instrument för lägesbeskrivningar av 
kunskaper och färdigheter". Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 1984 
(stencil).



31

nya betygsättarroll. Dels kan de utnyttja proven utifrån diagnostiska och 
pedagogiska syften.

Slutsatsen vad gäller prövning av gymnasieelevers baskunskaper och färdigheter är 

att en sådan behöver företas, men med ett relativt begränsat innehåll och omfång. 

"Nyckelprovet" skall på ett systematiskt sätt konstrueras, distribueras och 

analyseras med främsta syfte att utgöra en summerande kontroll och möjliggöra 

vissa jämförelser av vad eleverna kan och inte kan. I stället för att bygga upp ett 

omfattande och dyrbart provprogram, såsom gjorts för grundskolans låg- och 

mellanstadium, framstår det som rimligt att först utröna möjligheten att utnyttja och 

utveckla befintliga prov. Med ett uttalat kontrollsyfte som det primära för 

"nyckelprovet", med synsättet att provet resulterar i en indikator bland andra 

indikatorer och med kännedom om att en mätning som denna, hur viktig den än må 

vara, är en begränsad del av en typ av uppföljning/utvärdering bland andra lika 

viktiga typer, ja, då blir det fråga om att anpassa resurser i tid och pengar på ett 

proportionellt sätt mellan olika insatser.

Hur inhämta och hur återföra information och kunskap?

Frågan om hur "sparsmakade" uppföljningsdata snabbt kan rapporteras upp till 
central nivå för att där sammanställas och sedan förmedlas vidare dels till politiker 

och dels tillbaka till lokal nivå har berörts. På central skoladministrativ nivå 

förväntas emellertid också sammanfattande kvalitativa bedömningar bli gjorda, på 

vilkas grund rikspolitiker skall kunna fatta beslut om gymnasieutbildningen i stort. 

Som tidigare har understrukits, rekommenderas administratörerna att härvid förlita 

sig på och utgå ifrån utifrån och nerifrån gjorda analyser och i huvudsak göra en 
kvalificerad sammanfattning av dessa. Å ena sidan är det i första hand forskare som 

står för analyserna och å den andra sidan avses kvalitativa analyser som utförts i 

skolor och i kommuner. Rapporteringen till regering och riksdag knyts till 

uppgiften att besvara kvalitetsfrågor kring den gymnasiala utbildningen och föreslå 

åtgärder som syftar till att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet.

Det gäller härvid att utforma ett smidigt system också för rapportering av kvalitativ, 

analytisk information från lokal till central nivå. En sådan rapportering får inte 

upplevas bli en tung och onödig pålaga på det lokala planet. Inte heller får den 

undergå en så stark "filtrering" att den blir tom och urvattnad.
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En fruktbar lösning kan vara att relatera denna uppgift till den föreslagna 

horisontella utvärderingen i specifika gymnasieskolor. Såsom har betonats är de 

granskningar och bedömningar av verksamheten som då görs "skolans egendom". 
Man bestämmer själv över de rapporter som produceras och skall därför självfallet 

inte avkrävas att lämna ut dessa. Men samtidigt som denna horisontella utvärdering 

har genomförts har man inom gymnasieskolan skaffat sig analytiska kunskaper om 

sin verksamhet och har dragit upp handlingslinjer och mål för den, kunskaper som 

också kommer väl till pass och kan utgöra basen för en "uppåtrapportering" utan att 

uppgiften riskerar att bli alltför betungande.

I stället för årliga eller tom terminsvisa rapporteringar från ett stort antal 

gymnasieskolor och kommuner kan ett starkt begränsat men ändå representativt 

urval av gymnasieskolor (och kommuner) anmodas att presentera en 

verksamhetsanalys som karaktäriserar nuläget och anger planer för närmaste 

treårsperiod. Om så skulle behövas kan ett motsvarande litet urval av skolor, som 

avger sin kvalitativa analys, göras årligen. En poäng är emellertid att en enskild 

gymnasieskola kommer i fråga högst vart tredje år. Den stora poängen med att 

relatera denna verksamhetsanalys till en genomförd horisontell utvärdering är dock 

den höga kvalitet som analysen sannolikt får. Det arbete som är nedlagt på att 

genomföra den horisontella utvärderingen kan utnyttjas och den information som 

man på gymnasieskolan vill föra vidare kan tas med i verksamhetsanalysen.

Instruktionen inför verksamhetsanalysen förutsätts vara tämligen öppen av lätt 

förståeliga skäl. Ett fåtal frågor kan och bör dock formuleras från centralt håll, vilka 

avspeglar aspekter och problem som upplevs ytterst väsentliga att få belysta vid den 

aktuella analysen. Vilka frågor som ställs torde alltså komma att variera från tillfälle 

till tillfälle.

Ett tillämpat strategiskt urvalsförfarande av detta slag gör att den sammanfattande 

bedömningen baseras på ett litet antal verksamhetsanalyser, något som sedan spar 

tid och kraft på central nivå. Samtidigt erhålls information som har djup och som 

innehåller nyanser. Tillvägagångssättet gör att en mellannivå försvinner (tidigare 

länsskolnämnder) och att filtreringen därmed avtar, något som också torde främja 

den sammanfattande analysens kvalitet. "Slutrapporten" blir mer verksamhetsnära 

än vad som annars vore möjligt.

Att information återförs och kunskap om utvärdering sprids till lokala intressenter 

är viktigt. Det handlar förstås om att göra innehållet i de gjorda uppföljningarna och
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i de till politiker levererade kvalitetsbedömningarna känt bland de direkt berörda i 
skolor och kommuner. Angelägna insatser är också att verka för att lokala 
utvärderingsmodeller utvecklas och utprövas och att kunskaper om utvärdering 
sprids såväl från den internationella som från den nationella frontlinjen.

För dessa syften behövs en skriftserie, som präglas av de ambitioner som initialt 
fanns för existerande "kommentarmaterial".19 I denna skriftserie föreslås 
principiellt viktiga utvärderingsfrågor bli behandlade, här presenteras och 
exemplifieras olika strategier och modeller för utvärdering av olika typ och här 
rapporteras och diskuteras gymnasieskolans kvalitet och effektivitet på basis av 
resultat från uppföljningar och utvärderingar. Ansvaret för en sådan regelbundet 
utgiven tidskrift bör förläggas till Skolverket och skötas centralt. I den 
redaktionskommitté som inrättas bör kunniga representanter väljas från skolans 
skilda ansvars- och intresseområden (t ex en elev, en förälder, en lärare, en 
skolledare, en skolstyrelserepresentant, en rikspolitiker, en forskare). Exemplifie
ringen gäller också tänkbara skribenter och bidragsgivare till skriften.

Huvuduppgifter förden statliga skoladministrationen

Det centrala ämbetsverket är en förvaltningsmyndighet, som har att verkställa av 
riksdag och regering fattade beslut om landets gymnasieutbildning och att svara för 
dess övergripande planering. Uppföljning och utvärdering är, förutom 
läroplansarbete och fortbildning, framskrivna huvuduppgifter för det nya 
Skolverket, tre områden som är nära relaterade till och beroende av varandra.

Begreppen "tillsyn" och "stöd och stimulans" kan också framgent ses som givna 
ledstjärnor för arbetet. Begreppen kan användas som sammanfattande rubrik för de 
skilda insatser som ovan har framhållits vara viktiga uppgifter inom 
utvärderingsfältet. 1 Skolverkets ansvarsuppgifter ligger således både att bevaka 
kvalitet och likvärdighet och att på olika sätt verka för en förbättrad kvalitet och 
effektivitet för gymnasieskolans del.

I fråga om tillsynsansvaret är det vertikal utvärdering av typ I som i första hand 
aktualiserats för den statliga skoladministrationen på central och regional nivå, dvs

19 En ny skrift med återuppväckta ambitioner och med en fokusering på 
utvärdering föreslås få arbetsnamnet "Utvärderingsforum" eller 
"Utvärderingsbulletinen". Ett alternativ är att vidareutveckla den redan 
befintliga skriften "Utbildningsdebatt".
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uppföljningar men också utvärderingar baserade på nerifrån och utifrån gjorda 
verksamhetsanalyser. Uppgiften att ge stöd och stimulans är vittgående och 
omfattar inte minst att på olika vis uppmuntra till utvärdering av vertikal utvärdering 
typ II och till horisontell utvärdering, det som närmast kan beskrivas som motorn 

för kvalitetsutveckling i en tänkt decentraliserad gymnasieutbildning.

Skissen nedan sammanfattar några av de nyckeluppgifter som har identifierats för 
"Skolverket" i fråga om uppföljning/utvärdering:

Systematiska uppföljningar (vi)

Utvärdering (vi) baserad på 
lokal verksamhetsanalys

Utvärdering (vi) baserad på 
utvärderingsforskning

Rapportering till 
rikspolitiker

Information till 
"allmänheten" 
och till beörda

Initiera och stödja utvärdering 
(h, vil)

Sprida kunskaper om utvär
dering (h, vi, vll)

Stimulans till 
skolpersonal på 
lokal nivå

Figur 5. Huvuduppgifter för den centrala skoladministrationen relaterat till 
utvärdering av olika slag (Vertikal typ I och typ II samt horisontell 
utvärdering, förkortat vi, vll samt h).

Ovan sammanfattade huvuduppgifter inrymmer var och en många angelägna och 

konkreta arbetsuppgifter. Flera sådana viktiga frågor har löpande pekats ut i denna 

text, vissa förhållandevis utförligt och tydligt medan andra bara har nämnts eller 

antytts i förbigående (t ex frågan om former för belöning/bestraffning till och av 

skolor och kommuner). Några frågor har medvetet utelämnats för att inte "skymma 

sikten". Ambitionen har varit att försöka rikta uppmärksamheten mot de mer 

principiella frågoma och de mest primära och akuta uppgifterna. Självfallet finns
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det också ytterligare frågor och andra problem som är väsentliga, men som av olika 
skäl inte kunnat identifieras, förutses eller behandlas i detta sammanhang.

Det fortsatta arbetet med och för utvärdering - en slutkommentar

Föreliggande PM har präglats av ett utvärderingstänkande som innebär en klar 
tyngdpunktsförskjutning från vertikal utvärdering av typ I till en stark betoning av 
lokal utvärdering och kvalitetsutveckling (horisontell utvärdering) och av ett ökat 
lokalt inflytande (bl a manifesterat i förslag till vertikal utvärdering, typ II), om man 
jämför med hittillsvarande svensk praxis. Att relativt stort sidutrymme ändå har 
ägnats åt att behandla problem förknippade med vertikal typ I-utvärdering beror på 
två saker. Dels har lokal utvärdering och utveckling diskuterats i en särskild rapport 
som föregår detta dokument (rapporten i fråga bifogas). Dels skrivs denna PM på 
uppdrag av Skolöverstyrelsen med avsikten att bidra med ett underlag för 
diskussion om handlingslinjer på central nivå i fråga om erforderliga utvärderings
insatser i en decentraliserad gymnasieskola.

Många både angelägna och konkreta arbetsinsatser har här utkristalliserats för den 
statliga skoladministrationen. Uppgifterna är delvis nya och annorlunda jämfört 
med tidigare, och de behöver därför noga definieras och preciseras. Det gäller att i 
första hand diskutera och ta ställning till de viktiga principiella frågor som har 
berörts. De praktiska konsekvenser som följer härav måste ingående behandlas.

I denna PM har flera olika aspekter berörts inom uppföljning och inom utvärdering 
av olika typ. Alla inrymmer de problem, vilka tarvar att skilda lösningar prövas 
både i teorin och i praktiken.20 Vikten av att lägga upp en strategisk handlingsplan 
för innevarande och för närmast kommande år, där nödvändiga insatser prioriteras 
och för vilka ansvariga personer utses, kan inte nog betonas.

Inom ramen för detta projektuppdrag har försök gjorts, och skall också framgent 
göras, att dra så många "strån till stacken" som möjligt utifrån syftet att bidra till en 
god utvärdering och, i förlängningen, en god gymnasieutbildning.

20 Redan i förordet påpekades att förebyggande dokument är både normativt och 
idealistiskt. Det kan vara på sin plats att i slutraderna ånyo påpeka att 
utvärderingsverkligheten förvisso varken torde vara så rationell, konfliktfri, 
demokratisk och oproblematisk som denna PM kanske ger sken av. Men om 
utvärderingens möjligheter har överskattats bör de dock inte heller underskattas 
och om utvärderingens svårigheter har underskattats bör de inte heller över
skattas. Det enda raka är "att gripa sig verket an".
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Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En litteratur
granskning.
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En litteratur
granskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
9. SEGMENTERING OCH KOHERENSKOPPLING SOM GRUNDPROCESSER I EN 
MODELL FÖR TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL NIVÅ. 
Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH PROBLEM. En 
rapport inom projektet ”Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga.
Sten Henrysson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER MED 
LÄRARE INOM GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet "Antagningssystemets 
effektivitet och prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät- och intervjustudie bland ledare i 26 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ LÅGSTADIET 
OCH ÖVERGÅNGEN FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983.
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKLIGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVERSTYRELSENS SYN 
PÅ SKOLA, ARBETE OCH KOPPLINGEN SKOLA-ARBETSLIV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepokcn och folkskolans historia i Skön 1850-1919. 
Christina Florin och Ulla Johansson.
18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En rapport inom 
projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga". Sara Henrysson och Sten 
Henrysson.



19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. Kvinnor från 
tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Salt/man.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av antagningssys
temets effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.
22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE VARIATIONER 
ILÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.
23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, BETEENDE OCH 
HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt.
Karin Rönnerman.
26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt.
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren under utbildning 
och i arbete. Speciallärarutbildning i går, i dag och kanske i morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 
1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsförsök mellan 
gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH-SOUTH 
EDUCATION RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Sampei och Margareta Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i läroböcker i 
samhällskunskap.
Edmund Edholm.
34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL OCH 
KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.
36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619-1850.
Tuuli Forsgrcn.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av utbildning, karriär 
och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGS TADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzlcr.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 
1986/87 vid tre fallstudicskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarrcaktioner på ett anordningsförsök mellan 
gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.



41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN.
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Stecn.
45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA UTVÄRDERAS? 
Rapport från en konferens med låg- och mellanstadielärare samt lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. Utbildningshistoria 
ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...? Ideology and reality in Swedish 
Educational Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till analys av en 
världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN. En studie 
om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om förutsättningar, 
ämnesprofilering och forskningsanknytning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Umeå kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA.
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIES ATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - utveckling? 
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Göteborgs kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Tierps kommun.
Desirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Vilhelmina kommun.
Maria Hömqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner, 
överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning av lokala 
projekt.
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 228 
högstadieelever från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pcnnlert.



61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. Barnhälso- 
vårdsöverläkare och samordnande sjuksköterskor och bamolycksprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Karlstads kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I 
PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.
65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Svalövs kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 
1987/88 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och möjligheter. 
Mats Andersson.
70. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Uppsala kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXTLÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
74. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS 
SÄRSKILDA SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 1: Specialförbundens utvecklingsprojekt.
Staffan Karp.
75. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 kommuner. 
Faluns kommun.
Tommy Jacobson.
76. LEVER SAMVERKAN VIDARE? En uppföljningsstudie av lokalt initierade projekt inom 
lågstadiesatsningen.
Karin Rönnerman.
77. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR? VAR? HUR? 1988-1989.
En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
78. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS 
SÄRSKILDA SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 2. Specialförbundens och Distriktsförbundens satsningar, åtgärder, ekonomiska 
satsningar och upplevda effekter.
P G Fahlström.
79. BARNHÄLSOVÅRDEN OCH BARNSÄKERHETSARBETE. BVC-sjuksköterskor och 
föräldrar om bamolycksprofylax.
Boel Henckel.



80. SLÖJDLÄRARNA SOM SPJUTSPETSAR FÖR JÄMLIKT SAMHÄLLE? Del 1. VEM 
ÄR SLÖJDLÄRAREN? - en grupp blivande textil- och en grupp blivande trä- och 
metallslöjdlärares utbildningsval i ett livs- och generationsperspektiv.
81. EN STRATEGI FÖR UTVÄRDERING OCH LOKAL UTVECKLING AV UTBILD
NINGSKVALITET.
Sigbrit Franke-Wikbcrg.
82. LOKALA KONTAKTPERSONER I NORRBOTTEN OCH HÖGSKOLAN. Studier av 
verksamhet, arbetssätt och utbildningsbehov. Leif Lindberg (red.).
83. VAD LÄR MAN SIG I GYMNASIESKOLAN? En intervjuundersökning på gymnasie
skolans studieförbeedande och yrkesinriktade linjer efter lärarstrejken 13 november -14 december 
1989.
Göran Nerhardt.
84. INFÖR EN NY SPECIALLÄRARUTBILDNING. Några reflexioner kring det som varit och 
tankar om framtiden.
Torsten Edqvist.
85. VAD LÄR MAN SIG I GYMNASIESKOLAN? Rapport över en undersökning som gäller 
vad man i gymnasieskolan lär sig utöver det som står i läroplanen.
Göran Nerhardt.




